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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2019
Lei nº 8.666/93 / LEI nº 10.520/02
DATA DA REALIZAÇÃO: 24/07/2019
HORÁRIO: 10h30min
LOCAL: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Rodovia Contorno Vitório Traiano, 501, bairro Água Branca, Francisco Beltrão/PR.
1. PREÂMBULO
A ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE, Estado do Paraná, através de seu
Pregoeiro designado pela Resolução nº. 47/2018 de 18/07/2018, com a devida autorização expedida
pelo seu Coordenador Geral Sr. EDUARDO CARLOS BRORING. Torna público que realizará
Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, SOB Nº. 014/2019, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, no dia 24/07/2019 às 10h30min, na sala de Reuniões/Licitações da ARSS - Associação
Regional de Saúde do Sudoeste, sito à Rodovia Contorno Vitório Traiano, 501, bairro Água
Branca - CEP. 85.601-240 em Francisco Beltrão/Paraná.
O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002; subsidiariamente
pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo
estabelecido neste Edital e seus anexos, integrantes do processo em epígrafe.
1.1 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos,
que dele fazem parte integrante.
1.2 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço
acima mencionado, na sessão pública de abertura e processamento do Pregão, após credenciamento
dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
1.3 COTA EXCLUSIVA - ITEM 01 constantes do anexo I deste Edital destinam-se exclusivamente à
participação de “Microempresa – ME” e ou Empresa de “Pequeno Porte” e que atuem no ramo de
atividade referente ao objeto licitado, conforme disposto no inciso I, do art. 48, da LC-123/2006,
alterada pela LC-147/2014.
2. DO OBJETO
2.1 A presente licitação tem como objetivo a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de
computadores, para atender a demanda do Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto
Pecoits – HRSWAP., de acordo com a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, conforme ANEXO I deste
edital.
2.2 OS ITENS DESTE EDITAL SERÃO PARA USO EXCLUSIVO DAS UNIDADES DO HRSWAP –
HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE WALTER ALBERTO PECOITS
2.3 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições do edital e termo de referência, os
acréscimos ou supressões que se fizerem na compra do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado.
2.4 O preço máximo estimado para a aquisição dos itens objeto da presente licitação é de R$
48.416,00 (Quarenta e Oito mil Quatrocentos e Dezesseis reais).
2.5 O Regime de Execução será o de fornecimento de bens, em parcela única, no prazo de 10 (dez)
dias úteis a contar do recebimento da solicitação de compras emitida pelo setor de compras do
HRSWAP, conforme disposto no art. 6º, III da Lei 8.666/2003.
2.6 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
ITEM

OBJETO

TOTAL

01

COMPUTADORES– COTA EXCLUSIVA

R$ 48.416,00

VALOR TOTAL MÁXIMO

R$ 48.416,00

3. LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
Todos os produtos constantes neste edital deverão ser entregues nas dependências do HOSPITAL
REGIONAL DO SUDOESTE - HRSWAP, localizado na Rod. Contorno Leste, nº 200, Bairro Água
Branca, CEP 85.601-270, Francisco Beltrão/PR. Fone (46) 3520-9200. Sendo que os custos para o
transporte dos insumos serão por conta da empresa vencedora do ITEM;
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4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar da presente licitação, empresas que estejam regularmente estabelecidas no
País, cujo ramo e finalidade de atuação sejam pertinentes ao objeto licitado por este Edital e que
satisfaçam integralmente às exigências nele estabelecidas.
4.2 Não será admitida a participação de interessados que se encontrem sob as seguintes condições:
4.2.1 Estejam constituídos sob a forma de consórcio e cooperativas;
4.2.2 Pessoas físicas;
4.2.3 Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para participarem de licitação, imposta
pela Administração Pública, no âmbito Estadual ou por qualquer órgão da Administração Pública,
motivada pelas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520 de 17 de junho de 2002 e no art. 87, III
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
4.2.4 Que tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou
indireta, nas hipóteses do Art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
4.2.5 Que estejam em dissolução, liquidação, concordata, processo de falência ou recuperação
judicial, nos termos da nova Lei de Falências (Lei nº 11.101/05, art 52, II);
4.2.6 Não poderão participar, direta ou indiretamente, licitantes que mantenham sociedade ou
participação com servidor (es) ou dirigente(s) que esteja(m) ligado(s) a qualquer um dos órgãos
envolvidos no processo em análise. Considera-se participação indireta e existência de qualquer
vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista.
4.2.7 Estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da
Administração, perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.
4.2.8 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos do Edital e da sua habilitação
sujeitará o licitante às sanções previstas no item 25 deste Edital.
4.2.9 Estejam em situação irregular perante a Justiça do Trabalho – CNDT (Lei 12.440/11).
5. DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (LC nº 123/2006 e LC n° 147/2014)
5.1 As empresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios
concedidos pela Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei
Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, deverá apresentar, no início da sessão a Certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da proponente ou Declaração de que se enquadram como
ME ou EPP, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital.
5.2 A declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante e por
seu contador. A falsidade das declarações prestadas visando obter os benefícios da Lei
Complementar Federal nº 123, de 2006, poderá caracterizar crime de que trata o art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras sanções administrativas, mediante o devido
processo legal, e implicará também na inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante
o trâmite da licitação.
5.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte que não apresentar a documentação descrita no
subitem 5.1 não poderá usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas
alterações feitas pela LC-147/2014
6. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
6.1 Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, as microempresas e
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, conforme item 11, deste Edital, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
6.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame. Prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, emissão de eventual
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Eventual interposição de recurso contra decisão
que declara o vencedor do certame, não suspenderá o prazo supracitado.
6.3 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.2, implicará decadência do
direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para entrega dos itens, ou revogar a licitação.
6.4 Será assegurado, como critério de desempate a preferência de contratação pelas microempresas
e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
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cento por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não
seja uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
6.5 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
6.6 A microempresa e empresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que
será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
6.7 Não ocorrendo à contratação da microempresa e/ou empresa de pequeno porte, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.4;
6.8 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontre no intervalo estabelecido pelo subitem 6.4, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
6.9 Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
6.10 Devido à natureza do presente certame, não farão jus ao direito de desempate as micro ou
empresas de pequeno porte proponentes que não estiverem presentes à sessão de lances.
7. DA RETIRADA DO EDITAL
7.1 Os interessados em participar da presente licitação, poderão obter o edital completo e seus
anexos nas dependências da ARSS, junto ao Departamento de Licitações, ou ainda, solicitar via email: licitacao@arssparana.com.br ou pelo Fone (46) 3520-0900.
8. DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
8.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer cidadão
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório.
8.2 Os pedidos de esclarecimentos, dúvidas ou informações, deverão ser encaminhados por escrito,
devendo ser protocolados junto a ARSS, deverá constar no documento endereço residencial e/ ou
comercial, número de telefone e fax, para onde devem ser enviados os esclarecimentos solicitados.
8.3 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas
ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso
do certame.
8.4 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório.
9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro um conjunto de documentos composto por três
elementos:
9.1.1 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
9.1.2 Envelope contendo a Proposta de Preços;
9.1.3 Envelope contendo os Documentos de Habilitação.
9.2 A declaração referida na alínea “a” do item anterior, a ser apresentada em separado, deverá
atestar que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto no artigo 4º,
inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. Para esse fim, poderá a licitante utilizar-se do modelo
constante do Anexo V.
9.3 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJ da licitante, bem como o e-mail, o número e o objeto da licitação e o
título do conteúdo, na forma abaixo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ENVELOPE Nº 1 — PROPOSTA DE PREÇOS
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019
LICITANTE:
CNPJ:
E-MAIL:
TELEFONE:
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9.4 O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJ da licitante, bem como o e-mail, o número e o objeto da licitação e o
título do conteúdo, na forma abaixo.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ENVELOPE Nº 2 — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019
LICITANTE:
CNPJ:
E-MAIL:
TELEFONE:

9.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados
observando-se um dos seguintes requisitos:
a)Cópia com o original;
b) Cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por servidor público da
Associação Regional de Saúde do Sudoeste;
c) Pela agregação da publicação original em órgão da imprensa oficial onde tenham sido publicados.
9.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma
oficial do Brasil.
9.7 O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.
9.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fax-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou
catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
10. DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1)
10.1 O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
10.1.1 Ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de
uso corrente, através do formulário constante do Anexo II deste Edital, ou em formulário próprio
contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo primeiro, devendo suas folhas ser
rubricadas e a última assinada por quem de direito, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas;
10.1.2 Apresentar o preço unitário por item e total, em algarismos arábicos e por extenso, com
somente duas casas decimais;
10.1.3 Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessários para o
atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de
assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado, constante da proposta;
10.1.4 Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes,
a contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver indicação de prazo será
considerado como tal o prazo de 60 (sessenta) dias correntes;
10.1.5 Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento
da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, faxsímile e endereço eletrônico (e-mail);
10.2 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais por item, prevalecerão os unitários, e
entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados os por extenso.
10.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
10.4 A Proposta de Preço será considerada completa abrangendo todos os custos com a entrega da
mercadoria.
10.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório.
10.6 Ficam as empresas vencedoras cientes de que em todos os itens deverão constar identificação
do fornecedor que possibilite a sua substituição, quando isso se fizer necessário.
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10.7 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
10.8 Quando o Edital tratar de licitação do tipo “preço global” será necessário que as empresas
licitantes apresentem propostas para todos os itens, sob pena de desclassificação de sua proposta.
10.9 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Anexo I, sob
pena de desclassificação da proposta no item em que for detectada essa inconformidade.
10.10 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita
observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.
11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)
11.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
11.1.1 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo
constante do Anexo III deste Edital, assinado por quem de direito;
11.1.2 Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso,
insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a
partir de quatorze anos, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, assinada por quem de
direito;
11.2 As licitantes cadastradas ou não em outros órgãos públicos, além de atender ao 9.1, deverão
apresentar os seguintes documentos:
11.3 A documentação relativa à habilitação jurídica, consistirá em:
11.3.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
11.3.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de
eleição dos seus administradores;
11.3.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
11.3.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
11.3.5 Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar, constante no Anexo III deste Edital,
assinada por quem de direito;
11.3.6 Declaração de não utilização de trabalho de menor, constante no Anexo IV deste Edital,
assinada por quem de direito;
11.3.7 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, constante no Anexo V deste Edital,
assinada por quem de direito;
11.3.8 Declaração de Responsabilidade constante no Anexo VI deste Edital, assinada por quem de
direito;
11.3.9 Informe de dados bancários Pessoa Jurídica para fins de pagamento constante no Anexo VIII
deste Edital, assinada por quem de direito.
11.4 A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, consistirá em:
11.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
11.4.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão negativa quanto à dívida ativa –
PGFN e certidão negativa de débitos de tributos e contribuições federais – SRF);
11.4.3 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei;
11.4.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
11.4.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT (Lei nº 12.440/11).
12. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
12.1 Antes do início da sessão, os representantes das interessadas em participar do certame,
deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de
documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação
de ofertas e lances verbais.
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12.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
12.3 Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
a) Documento oficial de identidade e CPF;
b) Documento comprobatório da representação;
c) No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, deverá conter Certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da proponente ou Declaração de que se
enquadram como ME ou EPP.
d) Modelo de declaração obrigatória de enquadramento com ME ou EPP para usufruir dos
benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações feitas pela LC147/2014 constante no Anexo VII deste Edital, assinada por quem de direito.
12.4 No caso de representação por procuração o mandato deverá ser passado preferencialmente por
instrumento público. Sendo particular, o instrumento de procuração deverá conter a assinatura de seu
outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante
com poderes para tal. Em ambos os casos, o mandato deverá conter expressamente outorga de
poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da licitante.
12.5 No caso de representação por sócio ou diretor da empresa, deverão ser apresentados
documentos que comprovem a capacidade de representação (contrato social, estatutos, ata de
eleição do dirigente ou documentos equivalentes), nos quais estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
12.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro antes do
início da sessão. Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro ou
por servidor público, à vista dos originais.
12.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmente quanto à oferta de
lances e à interposição de recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
12.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
12.9 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.
13. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
13.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste edital, na presença dos representantes das
licitantes e das demais pessoas que queiram assistir a sessão pública de abertura da licitação. O
Pregoeiro receberá a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e, em envelopes
distintos e devidamente lacrados, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, registrando
em ata a presença dos participantes.
13.2 Depois de recebidos os documentos pelo Pregoeiro e dado início à abertura dos envelopes, não
mais serão admitidas novas licitantes no certame.
13.3 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão
conferidas quanto à sua conformidade e, em seguida, rubricadas pelo Pregoeiro e pela equipe de
apoio.
13.4 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
14. DO JULGAMENTO
14.1 O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas
somente para fins de ordenamento dos trabalhos e obedecerá ao critério do tipo Menor preço – “por
ITEM”.
14.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação das
propostas das licitantes, classificação das propostas por valor. As propostas classificadas poderão
formular lances verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos lances verbais,
classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada
quanto ao objeto e valor.
14.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e
Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
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“Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta “online”, se necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a adjudicação do
objeto em disputa.
15. DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS
15.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preço” de todas as licitantes.
15.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de
preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
15.3 O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as
licitantes.
15.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de
menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. No cálculo do limite previsto
neste item, o valor da proposta válida de menor preço, será desprezado os algarismos a partir da
terceira casa decimal.
15.5 Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços nas condições definidas no
item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 3 (três), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
escritas.
15.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes
das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes, com variação mínima de R$ 50,00 (cinquenta reais) para os itens com valor acima de
R$ 1.000,00 (mil reais).
15.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas para os lances verbais, a
apresentar, individualmente, seus lances, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço,
prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor.
15.8 Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às
ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
15.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão
da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta
registrada para classificação, no final da etapa competitiva.
15.10 Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
15.11 Declarado encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
15.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.
15.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão.
15.14 Nas situações previstas nos itens 15.11 e 15.12 o Pregoeiro poderá negociar diretamente com
o representante credenciado para que seja obtido preço melhor.
15.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidades constantes do item 26.1, deste Edital.
15.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos itens condicionada a
prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
15.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica, prevalecerão as da proposta.
16. DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E
ADJUDICAÇÃO.
16.1 Cumpridos os procedimentos previstos na etapa de Classificação de Preços, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitação" desta licitante.
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16.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação
na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão
inabilitadas.
16.3 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, à licitante será declarada
vencedora e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-lhe-á o objeto do
certame.
16.4 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor;
16.5 Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os eventuais recursos
interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos
representantes credenciados das licitantes presentes à sessão.
16.6 Os envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação serão mantidos em
poder da Administração pelos prazos legais de arquivamento em autos devidamente instruídos.
16.7 Ao final da etapa competitiva de cada item ou ao final da sessão, na hipótese de inexistência de
recursos, poderá ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada
vencedora do certame. Depois de encerrada a reunião, o processo, devidamente instruído, será
encaminhada a autoridade competente, para homologação e contratação.
17. DOS RECURSOS
17.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das
razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimados para contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos;
17.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
17.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
17.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no
departamento de Licitação da Associação Regional de Saúde do Sudoeste.
17.5 Decididos os recursos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor;
17.7 Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93,
caberá:
I. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da
ata, nos casos de:
a) Anulação ou revogação da licitação;
b) Rescisão do Contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;
c) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
II. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico;
17.8 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazêlo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4º do artigo
109 da Lei nº 8.666/93).
17.9 Os recursos, impugnações e contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
18. DO TERMO ESPECÍFICO DE CONTRATO E DA GARANTIA
18.1 Para todos os ITENS deste Edital de Licitação não será firmado contrato com o licitante
vencedor, pois a entrega assim como o pagamento será de forma única, sendo entrega total dos
itens e pagamento total da nota.
19. DO PREÇO MÁXIMO
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19.1 O preço máximo estimado para a aquisição de todos os itens objeto da presente licitação é de
48.416,00 (Quarenta e Oito mil Quatrocentos e Dezesseis reais).
20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20.1 As despesas decorrentes do presente instrumento ocorrerão por conta da dotação orçamentária,
conforme segue:
Conta
871

Órgão/
Unidade
01006

Funcional
Programática
10.302.0011.2011

Elemento de
Despesa
44.90.52.00.00

Fonte
494

21. DA COMPRA E DO PAGAMENTO
21.1 O fornecimento dos produtos objeto da licitação se dará conforme o disposto no artigo 73º,
inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93.
21.2 A simples assinatura de servidor de fatura ou conhecimento de transporte implica apenas
recebimento provisório.
21.3 O recebimento definitivo do item contratado se dará apenas após a verificação da conformidade
com a especificação, bem como verificação da qualidade e desempenho dos itens apresentados
conforme mencionado em edital.
21.4 O pagamento dar-se-á até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal. O recebimento não
exclui a responsabilidade da contratada pelos produtos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando de sua utilização.
21.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preço, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ’s, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
21.6 Entregar juntamente com a Nota Fiscal as CND – Certidão de Débitos do INSS e FGTS;
22. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
22.1. A contratante obriga-se a:
22.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
22.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivos;
22.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de servidor
especialmente designado;
22.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
23. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
23.1. A contratada obriga-se a:
23.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeita condições, no prazo e local indicados pela
administração, em estrita observância das especificações do edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca,
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia (se houver);
23.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,
13, 18 e 26, do código de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 1990);
23.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da administração,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, o produto com avarias ou defeitos;
23.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
23.1.4. Comunicar à administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação/justificativa;
23.1.5. Manter, durante toda a execução das obrigações, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
23.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar ou sublocar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto
nas condições autorizadas no termo de referência ou no Edital;
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23.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
23.1.8. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução das obrigações assumidas.
23.1.9. Todos os produtos devem ser entregues com no mínimo 80% de seu prazo de validade
vigente. A entrega deve ser parcela única conforme a necessidade do hospital regional do
sudoeste.
23.1.10 Substituir os produtos conforme solicitação do HRSWAP, diante da presença de avarias,
defeitos ou prazo de validade excedido.
23.1.11 Todos os itens deverão ter impresso em suas embalagens secundárias as seguintes
informações: identificação, procedência, data de fabricação e validade.
23.1.12 A empresa vencedora deverá também fornecer o treinamento se necessário aos funcionários
do Hospital Regional do Sudoeste que irão manusear produtos/insumos.
26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
26.1 Em caso de inexecução das obrigações assumidas, erro de execução, execução imperfeita,
mora de execução, inadimplemento ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA
estará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
I) Advertência;
II) Multas, por meio de (Boleto Bancário, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas
pela CONTRATANTE):
26.1.a De 1% (um por cento) sobre o valor total dos produtos, por dia de atraso no prazo previsto de
entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por
ocorrência;
26.1.b De 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos produtos, por infração a qualquer cláusula ou
condição do Edital, não especificada na alínea “a” acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
26.1.c De 10% (dez por cento) do valor total dos produtos pela recusa em corrigir qualquer erro,
defeito ou vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa e caso a correção não seja efetuada no
prazo de 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
26.2 No processo de aplicação de sanções são facultadas a defesa prévia do interessado, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.
26.3 Se o valor da multa não for pago ou depositado no prazo estabelecido, será automaticamente
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
26.4 As sanções previstas nos incisos I e III do item 24.1 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem o
comprometimento da segurança da contratação.
27.2 É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
27.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
27.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.
27.5 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
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justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer
cidadão, mediante ato escrito e fundamentado.
27.6 No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão,
este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
27.7 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será competente o Foro
da Comarca do Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
27.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
27.9 Este edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta, no Departamento de Licitações da
Associação Regional de Saúde do Sudoeste, nos horários de 08:30 às 11:30 e de 13:30 às 17:00
horas. A cópia integral poderá ser adquirida, nesse mesmo local, ou obtida pela internet, via e-mail no
seguinte endereço: licitacao@arssparana.com.br.
27.10 Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital será objeto de consulta,
por escrito, ao Pregoeiro, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até 1 (um) dia anterior à
data da abertura da licitação, e serão respondidas, igualmente por escrito, a ser encaminhado a todos
os interessados que registrarem a obtenção do Edital.
27.11 Os casos imprevisíveis serão resolvidos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e autoridades
competentes.
Fazem parte integrante deste edital:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Formulário para apresentação da Proposta de Preços;
Anexo III - Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar;
Anexo IV - Declaração de não utilização de trabalho de menor;
Anexo V - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
Anexo VI - Declaração de Responsabilidade;
Anexo VII - Modelo de declaração obrigatória de enquadramento com ME ou EPP para usufruir dos
benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações feitas pela LC-147/2014.
Anexo VIII - Informe de dados bancários Pessoa Jurídica para fins de pagamento.

Francisco Beltrão, 10 de julho de 2019.

ALEX GOTARDI
PREGOEIRO/ARSS
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2019
Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.
A elaboração deste Termo de Referência obedece ao estabelecido nos incisos I e II do artigo 8º e no
inciso II, do artigo 21, do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no DOU de
09/08/2000.
2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
2.1 A presente licitação tem como objetivo aquisição de computadores, para uso exclusivo do
Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits.
2.2 Não serão aceitas propostas que apresentarem cotação em quantidades inferiores àquelas
indicadas no preço global.
2.3 Devem estar incluídas no preço todas as despesas com frete/transporte, mão de obra, tributos
e/ou contribuições e quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das
obrigações decorrentes desta licitação.
2.4 O preço máximo estimado para a aquisição dos itens, objeto da presente licitação é de R$
48.416,00 (Quarenta e Oito mil Quatrocentos e Dezesseis reais).
2.5 A competição do certame licitatório se dará pelo menor preço global por item, devendo o licitante
formular sua proposta e lances observando o preço máximo de cada item definido no presente Edital,
não podendo ultrapassá-lo, sob pena de desclassificação.
2.6 Para competição no presente certame será considerado o MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO
POR ITEM.
2.7 Todos os produtos constantes deste edital que necessitarem deverão ter impresso em suas
embalagens as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação, lote.
2.8 A entrega e instalação deve ser em etapa única conforme solicitação do Hospital Regional do
Sudoeste, em até dez dias úteis a contar da data do recebimento da autorização de compras emitida
pelo setor competente do HRSWAP.
2.9 COTA EXCLUSIVA – O item 01, constante do anexo I deste Edital destina-se exclusivamente à
participação de “Microempresa – ME” e ou Empresa de “Pequeno Porte” e que atuem no ramo de
atividade referente ao objeto licitado, conforme disposto no inciso I, do art. 48, da LC-123/2006,
alterada pela LC-147/2014.
2.10 DESCRIÇÃO DOS ITENS:

VALOR ADOTADO
Item Qtd. Unid.

Descrição
Valor Unit.

1

12

Computador, 8,0 GB RAM, 240 GB SSD,
Microsoft Windows 10 Professional 64 bits
Especificações:
Processador de 64 bits: Arquitetura desktop,
Plataforma Intel: Core i3, oitava geração ou
superior ou equivalente quando de outra
marca, dissipador e ventilador do mesmo
Unid. fabricante do processador ou homologado pelo R$ 4.034,67
fabricante do equipamento de acordo com as
recomendações do fabricante do processador.
Placa Mãe: Deve possuir chipset plenamente
compatível com o processador cotado, deve
possuir controladora de vídeo On-Board, 2 (duas)
saídas digitais em interfaces distintas, podendo
ser padrão DVI/HDMI/DisplayPort, com suporte

Valor Total

R$ 48.416,00
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simultâneo a 2 monitores, Resolução 1920 x 1080
dpi em ambas as saídas.
Memória RAM: DDR4, 2400 MHz: 2 (dois)
módulos idênticos de 4,0 GB, totalizando 8,0 GB.
Os pentes de memória devem ser homologados
para o equipamento ofertado.
Unidade de disco rígido: Tecnologia SSD,
conexão SATA ou mSATA ou M2, Capacidade de
armazenamento de 240 GB ou superior,
Velocidade de leitura mínima de 450 MB/s,
Velocidade de gravação mínima de 440 MB/s.
Fonte bivolt automático (127V e 220V): . Com
correção de fator de potência ativo, todas
conexões internas à placa-mãe e aos periféricos
devem ser feitas diretamente, sem uso de
adaptadores ou extensores, com capacidade de
suportar os componentes solicitados, Cabo de
força NBR-14,136,
Periféricos: Mouse ótico com resolução de 1000
dpi ou superior, 2 (duas) teclas, dispositivo de
rolagem (scroll), interface USB e com mouse pad
apropriado. Teclado com interface USB, padrão
ABNT 2.
Compatibilidade: Com o sistema operacional
Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits,
Licença de uso do sistema operacional:
Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits:
Versão em Português Brasil.
Monitor de LCD de 21,5: Cor preta, Com Suporte
Ajustável de Altura, Tecnologia de iluminação
LED, Matriz ativa, Resolução nativa de 1920 x
1080, Tempo de resposta para imagens em
movimento de 7,0 ms, ou inferior, Ângulo de visão
de 160° na horizontal e 160° na vertical, Entrada
digital DVI ou DisplayPort ou HDMI, compatível
com a saída de vídeo do desktop ofertado, Fonte
bivolt (127V e 220V) interna com ajuste
automático de tensão, Certificação EPEAT na
categoria Gold ou Certificação EPA Energy Star
6,0 ou superior, Cabo de força NBR-14,136,
Cabos de vídeo digital para conectar à interface
de vídeo do desktop, sem adaptações, Pedestal:
Poderá ser parte integrante do monitor ou ser
fornecido como kit adicional para fixação em
furação padrão VESA (75 mm x 75 mm ou 100
mm x 100 mm), Regulagem de altura de 100 mm,
Regulagem de inclinação de 2º a +15º, Cor
predominante do monitor.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Manuais,
drivers e acessórios: Fornecer manuais para
instalação e configuração, mídias e acessórios de
todos os componentes adquiridos, Fornecer
placas, dispositivos, cabos, software, instalados,
configurados e ativados, bem como suporte
técnico para os mesmos, UNID. DE MEDIDA:
Unitário
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TOTAL

R$ 48.416,00

2.10.1 A ESCOLHA DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS SE DÁ
EM RAZÃO DE QUE OS DEMAIS COMPUTADORES UTILIZADOS NO HRSWAP SÃO
EQUIPADOS COM ESTE SISTEMA, OU SEJA, TRATA-SE DE PADRONIZAÇÃO DO ORGÃO
SOLICITANTE.
3. LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
3.1 Todos os produtos constantes neste edital deverão ser entregues nas dependências do
HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE - HRSWAP, localizado na Rod. Contorno Leste, nº 200,
Bairro Água Branca, CEP 85.601-270, Francisco Beltrão/PR. Fone (46) 3520-9200. Sendo que os
custos para o transporte dos insumos serão por conta da empresa vencedora do ITEM.
4. DO TERMO ESPECÍFICO DE CONTRATO E DA GARANTIA
4.1 Para o item deste Edital de Licitação não será firmado contrato com o licitante vencedor, pois a
entrega assim como o pagamento será de forma única, sendo entrega única do item e pagamento
total da nota.
5. MOTIVAÇÃO
O motivo que nos leva a solicitar a abertura de processo de licitação visando a aquisição de 12
unidades de computadores tem como objetivo atender a demanda a curto prazo do HRSO por estes
equipamentos, considerando: No primeiro semestre de 2019, ampliamos a nossa capacidade de
atendimento de 102 para 135 leitos, e até o final do ano o hospital passará a contar com 154 leitos
ativos. O aumento do número de leitos é acompanhado pelo aumento de profissionais dedicados à
atenção ao paciente. Com o aumento da capacidade de atendimento, bem como do número de
profissionais, precisamos aumentar o número de estações de trabalho disponíveis a estes, para a
utilização dos sistemas G-SUS e MV. Enquanto o GSUS é utilizado na atenção direta ao paciente, em
rotinas como evoluções e prescrições, o MV é o sistema utilizado pela central de leitos do estado, a
fim de gerenciar as transferências de pacientes entre as unidades de atendimento ao paciente
A reforma administrativa promovida pelo governo do estado, aumentou o número de postos de
trabalho administrativos, para os quais a utilização de computadores é indispensável. Atualmente,
parte dos novos contratados não tem a sua disposição um microcomputador para elaborar as suas
atividades e acabam utilizando dispositivos pessoais para realizar as suas atribuições, o que coloca
em risco a segurança das informações tratadas assim como da rede interna do hospital.
6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
6.1 OS MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS ENQUADRAM-SE NA CLASSIFICAÇÃO DE BENS
COMUNS, NOS TERMOS DA LEI N° 10.520, DE 2002 E DO DECRETO 3.784, DE 2001.
7. CONTROLE DE EXECUÇÃO
7.1 a fiscalização da contratação será exercida por um representante da administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
administração.
7.2 a fiscalização de que trata o subitem anterior não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da administração ou de seus
agentes e prepostos.
8. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
8.1
Os bens serão recebidos:
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as
especificações constantes do edital e da proposta.
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do edital e
da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 30 (trinta) dias do recebimento provisório.
8.1.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
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8.2 A administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.
8.3 O objeto deverá ser entregue de forma única no Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto
Pecoits.
8.4 A conformidade do objeto contratado deverá ser verificada juntamente com o documento da
contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no termo
de referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais
como: marca, qualidade e quantidade.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A contratada obriga-se a:
9.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeita condições, no prazo e local indicados pela
administração, em estrita observância das especificações do edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo,
procedência e prazo de garantia (se houver);
9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,
13, 18 e 26, do código de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 1990);
9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da administração,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, o produto com avarias ou defeitos;
9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
9.1.4. Comunicar à administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação/justificativa;
9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar ou sublocar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no termo de referência ou na minuta de contrato;
9.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.1.8. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
9.1.9. Todos os produtos devem ser entregues com no mínimo 80% de seu prazo de validade vigente.
A entrega deve ser única conforme a necessidade do Hospital Regional do Sudoeste.
9.1.10. Substituir os produtos conforme solicitação do HRSWAP, diante da presença de avarias,
defeitos ou prazo de validade excedido.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. A contratante obriga-se a:
10.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivos;
10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de servidor
especialmente designado;
10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
11 JUSTIFICATIVA PARA LICITAR POR LOTES
A opção de se licitar por itens agrupados justifica-se pela viabilidade técnica, uma vez que os
produtos constantes nos lotes do edital abrangem uma diversidade de objetos com características
técnicas semelhantes e com interferências, sendo que, diante de sua dependência, devem ser
licitados de forma agrupada, em atenção aos artigos 3º, § 1º, I, 15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da lei
8.666/1993.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2019
ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS
Identificação da licitante proponente
Razão social da licitante

CNPJ nº

Endereço:
Pessoa p/ contato

Telefone

e-mail

Descrição dos produtos/itens

VALOR ADOTADO
Item Qtd. Unid.

Descrição
Valor Unit.

1

12

Valor Total

Computador, 8,0 GB RAM, 240 GB SSD,
Microsoft Windows 10 Professional 64 bits
Especificações:
Processador de 64 bits: Arquitetura desktop,
Plataforma Intel: Core i3, oitava geração ou
superior ou equivalente quando de outra marca,
dissipador e ventilador do mesmo fabricante do
processador ou homologado pelo fabricante do
equipamento de acordo com as recomendações do
fabricante do processador.
Placa Mãe: Deve possuir chipset plenamente
compatível com o processador cotado, deve possuir
controladora de vídeo On-Board, 2 (duas) saídas
digitais em interfaces distintas, podendo ser padrão
DVI/HDMI/DisplayPort, com suporte simultâneo a 2
monitores, Resolução 1920 x 1080 dpi em ambas
Unid.
as saídas.
Memória RAM: DDR4, 2400 MHz: 2 (dois)
módulos idênticos de 4,0 GB, totalizando 8,0 GB.
Os pentes de memória devem ser homologados
para o equipamento ofertado.
Unidade de disco rígido:
Tecnologia SSD,
conexão SATA ou mSATA ou M2, Capacidade de
armazenamento de 240 GB ou superior, Velocidade
de leitura mínima de 450 MB/s, Velocidade de
gravação mínima de 440 MB/s.
Fonte bivolt automático (127V e 220V): . Com
correção de fator de potência ativo, todas conexões
internas à placa-mãe e aos periféricos devem ser
feitas diretamente, sem uso de adaptadores ou
extensores, com capacidade de suportar os
componentes solicitados, Cabo de força NBR-
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14,136,
Periféricos: Mouse ótico com resolução de 1000
dpi ou superior, 2 (duas) teclas, dispositivo de
rolagem (scroll), interface USB e com mouse pad
apropriado. Teclado com interface USB, padrão
ABNT 2.
Compatibilidade: Com o sistema operacional
Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits,
Licença de uso do sistema operacional:
Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits:
Versão em Português Brasil.
Monitor de LCD de 21,5: Com Suporte Ajustável
de Altura, Tecnologia de iluminação LED, Matriz
ativa, Resolução nativa de 1920 x 1080, Tempo de
resposta para imagens em movimento de 7,0 ms,
ou inferior, Ângulo de visão de 160° na horizontal e
160° na vertical, Entrada digital DVI ou DisplayPort
ou HDMI, compatível com a saída de vídeo do
desktop ofertado, Fonte bivolt (127V e 220V)
interna com ajuste automático de tensão,
Certificação EPEAT na categoria Gold ou
Certificação EPA Energy Star 6,0 ou superior, Cabo
de força NBR-14,136, Cabos de vídeo digital para
conectar à interface de vídeo do desktop, sem
adaptações, Pedestal: Poderá ser parte integrante
do monitor ou ser fornecido como kit adicional para
fixação em furação padrão VESA (75 mm x 75 mm
ou 100 mm x 100 mm), Regulagem de altura de
100 mm, Regulagem de inclinação de 2º a +15º,
Cor predominante do monitor.
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
Manuais,
drivers e acessórios: Fornecer manuais para
instalação e configuração, mídias e acessórios de
todos os componentes adquiridos, Fornecer placas,
dispositivos,
cabos,
software,
instalados,
configurados e ativados, bem como suporte técnico
para os mesmos, UNID. DE MEDIDA: Unitário
TOTAL
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis ou conforme solicitação do
compras/administração do HRSWAP.
Forma de pagamento: conforme entrega dos produtos e emissão de Nota Fiscal.

R$

departamento

de

(local/data)..........................................., ......... de ................................... de....................
________________________________________________
(nome e assinatura do Representante Legal)
R.G nº
CPF nº
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2019

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA PARA LICITAR

....................................................., inscrita no CNPJ sob nº ........................., sediada na
..........................................................................., nº .............., bairro ...................................., na cidade
de ............................................, estado do .............................................., declara, sob as penas da
Lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. Declara inclusive que está,
obrigada a informar a Contratante os fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, quando de
sua ocorrência, conforme determina o artigo 32º da Lei Federal nº 8.666/93.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

.........................................., .............. de ................... de ..............

..........................................................
Rep. Legal
RG nº:
CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2019
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENORES

....................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ................................., sediada
na .......................................... nº ..............................., bairro .................................................., na
cidade de ......................................, Estado ..........................................., declara sob as penas da Lei,
e para os fins previstos no artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, que cumpre o disposto no
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores de 18
(dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis)
anos executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima, durante a vigência das
obrigações assumidas, acarretará a sua rescisão.

......................................., .................. de .................. de ...................

......................................................
Rep. Legal
RG nº:
CPF n°:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2019
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

......................................................................................,
inscrita
no
CNPJ
sob
nº
........
............................., sediada na Rua ........................................ nº ............, Bairro ..............................
................., na cidade de ......................................, estado ..........................................., declara, para
fins de participação no Pregão Presencial Nº 014/2019, e sob as penas da Lei, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no artigo 4º, inciso
VII, da Lei nº 10.520, de 17 de novembro de 2002.
Que recebemos todas as cópias da referida Licitação, bem como todas as informações necessárias
que possibilitem a entrega da proposta, em conformidade com as Leis nº 10.520/02 e 8.666/93,
concordando com os termos da presente licitação.
Ainda, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

.........................................., ........ de ...................... de ............

...............................................
Rep. Legal
R.G n°:
CPF n°:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2019
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a
modalidade de Pregão Presencial nº 014/2019, instaurado pela Associação Regional de Saúde do
Sudoeste, que:
1

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários;

2

Comprometemo-nos a fornecer os produtos contratados, nas quantidades, prazos e
condições estabelecidas no edital;

3

Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Edital, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do
Consumidor, bem como, ao Edital e anexos do Pregão Presencial nº 014/2019, realizado
pela Associação Regional de Saúde do Sudoeste.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

«Cidade», «Data».

Licitante:

......................................................
Rep. Legal
RG nº:
CPF n°:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2019
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006
A empresa __________________, com sede em ______________, Estado _______, na Rua
______________, nº ___, Bairro _______, inscrita no CNPJ/MF, através de seu representante legal,
Sr. _________________, inscrito no CPF/MF nº __________, RG nº _________/___ (órgão
expedidor), e de seu contador, Sr. ___________________, CRC nº ______, inscrito no CPF/MF nº
________, DECLARA, para os fins da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e sob as penas do art.
299 do Código Penal, que esta empresa enquadra-se na presente data como:
( )
MICROEMPRESA, conforme art. 3º, I, da LC nº 123/2006; ou
( )
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme art. 3º, II, da LC nº 123/2006.
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações do § 4º do art. 3º da LC nº 123/2006.
Por ser esta expressão da verdade, firmamos o presente.
Local e data.
________________________
Assinatura do representante legal

_______________________________
Assinatura do Contador
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2019
ANEXO VIII
MODELO – CADASTRO DE DADOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTOS
Razão Social:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
Telefone:
Email:
Banco:
Agência nº:
Conta Corrente PJ nº:
Representante Legal:
Carteira de Identidade R.G nº:
CPF nº:
Obs. Preferencialmente indicar conta Pessoa Jurídica do Banco do Brasil.

......................................................
Rep. Legal
RG nº:
CPF n°:
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